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§10 Tilladelse til udvidelse af dyrehold 
 
Ejer af ejendommen Grønnegade 1, 2970 Hørsholm har 11-05-2017 ansøgt 
om §10 tilladelse1 til ændring og udvidelse af dyrehold fra fårehold til 
kvæg. En revideret ansøgning2 er fremsendt 13-06-2017.  
 
Ejer: Stig Vilhelm Jørgensen / S J TRÆ V/STIG JØRGENSEN 
CVR: 13568790 
Matrikel nr. 146, 148a, 148b, 149, 150 Usserød By, Hørsholm samt 1l 
Næbbe, Blovstrød 
 
Hørsholm Kommune meddeler hermed tilladelse til det ændrede dyrehold. 
Det er Hørsholm Kommunes vurdering, at § 10 tilladelsen, med de stillede 
vilkår for lokalisering, indretning og drift af kvægholdet, ikke vil medføre en 
væsentlig virkning på miljøet. 
 
§ 10 tilladelsen gælder kun for det ansøgte. Der må ikke ske udvidelse eller 
ændring i dyreholdet, herunder stalde, gødningsopbevaringsanlæg og 
lignende, før ændringen er ansøgt og tilladt af Hørsholm Kommune.  
 
Der gøres endvidere opmærksom på, at en § 10 tilladelse ikke fritager fra 
krav om tilladelse, godkendelse, dispensation med videre efter anden 
lovgivning.  
 
Dyreholdet skal til enhver tid leve op til gældende regler i love, 
bekendtgørelser og forpagtningsaftaler - også selvom disse regler 
eventuelt måtte være skærpede i forhold til denne tilladelse  
 
Denne tilladelse træder i kraft 13. august 2018. 
 
Da ansøgningen er indkommet inden 1. august 2017 behandles den efter 
Husdyrbrugloven (LBK nr 256 af 21/03/2017).  
 

                                                           
1 Husdyrbrugloven  (LBK nr 256 af 21/03/2017) 
2 Vedlagt som bilag 1 
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Beliggenhed 
Ejendom er beliggende i landzone tæt på landsbyen Grønnegade (lokalplan 
119). Der er mindre end 300 m til ”beboelsesbygning på en ejendom uden 
landbrugspligt, der ligger i en samlet bebyggelse i landzone, og som har en 
anden ejer end driftsherren”, dette indbefatter Grønnegadevej 2, 6 og 8. 
Dette stiller jf. §20 særlige krav om at risikoen for forurening eller 
væsentlige gener for omgivelserne begrænses. 
 

Nuværende drift 
Det nuværende dyrehold består af ca. 102 får, svarende til 14,57 DE 
(dyreenheder). Dyrene drives i løsdrift og primært på matrikel 146, 
Usserød By, Hørsholm, hvor de benytter den ene af de 2 staldbygninger 
som ly. 
 

Ansøgningen / fremtidig drift 
Fremover ønsker ejer en besætning uden får, men med 30 køer og 
tilhørende kalve. Se skema fra ansøgning nedenfor: 
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Forurening 
Beregningerne i ansøgningen viser, at ammoniakafdampning ikke stiger, 
samt at genekriterie for lugtgener hos naboer er overholdt. Da driftformen 
er løsdrift m. dybstrøelse, så vil risiko for forurening fra møg også være 
nedbragt, det bliver naturligt spredt over markerne. 
 
Det vurderes derfor at det ændrede dyrehold ikke vil medføre betydende 
øget forurening 
 

Vilkår 
1. Et eksemplar af nærværende afgørelse skal til enhver tid være 

tilgængelig på ejendommen. 
2. Dyreholdets størrelse må ikke overstige 

a. 30 stk. Ammeko over 600 kg, Dybstrøelse. 
b.   8 Småkalv, tung race ﴾0‐6 mdr.﴿, Dybstrøelse. 
c. 15 Tyrekalv, tung race ﴾0‐6 mdr.﴿, Dybstrøelse. 
d. 22 Kvie/stud, tung race ﴾6 mdr.‐kælvning﴿, Dybstrøelse. 
e. 15 Ungtyr, tung race ﴾6 mdr. ‐ slagtning 440 kg﴿, Dybstrøelse. 

I alt svarende til 39,68 DE 
3. Der skal overalt på ejendommen føres en effektiv flue- og 

rottebekæmpelse samt forebyggende foranstaltninger mod fluer og 
rotter.  Flue- og rottebekæmpelse skal ske i overensstemmelse med de 
nyeste retningslinjer fra Statens Skadedyrlaboratorium. 

4. Landbrugsdriften på ejendommen må ikke give anledning til lugt- og 
støvgener uden for ejendommens areal, som af tilsynsmyndigheden 
vurderes at være væsentlige. 

5. Der skal tilføres strøelse som sikrer en tør, ren og varm overflade for 
dyrene på dybstrøelsen. 

6. Hvis ejendommen ophører med husdyr drift, skal det sikres, at der sker 
en oprydning på ejendommen for at forebygge forurening. 

 
 

Udnyttelse og gyldighed  
Tilladelsen bortfalder, såfremt den ikke er udnyttet senest 2 år fra 
tilladelsens meddelelsesdato. Med udnyttet menes at projektet 
igangsættes indenfor 2 år og færdiggøres i et rimeligt tempo. Hvis en 
tilladelse, der er udnyttet, efter de 2 års udnyttelsesfrist, efterfølgende 
ikke har været helt eller delvist udnyttet i 3 på hinanden følgende år, 
bortfalder den del af tilladelsen, der ikke har været udnyttet.  
 
 

Offentliggørelse  
Høring    
Udkast til tilladelse blev den 19. april 2018 sendt til høring hos naboer og 
skønnede parter i sagen jævnfør forvaltningslovens § 19. Udkastet blev 
sendt til ansøger selv og en række organisationer og private personer, 
samt personer og organisationer, der har anmodet herom.   
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Der var en frist på 3 uger. Det vil sige frem til den 10. maj 2018 til at 
indsende bemærkninger til udkastet.  
Der indkom følgende bemærkning fra Museum Nordsjælland: 
”Ud fra det tilsendte lader det til, at udvidelsen af dyreholdet vil ske i 
eksisterende staldbygninger og der skal heller ikke foretages jordarbejder.  
Under de forudsætninger er der ingen problemer med §10 tilladelsen, set i 
forhold til uerkendte fortidsminder.”  
 
Fra Danmarks Naturfredningsforening i Hørsholm: 
”Jeg har læst denne igennem, og der er ikke noget at klage over.  
Ansøger skifter fra får (14,57 DE) i løsdrift til køer og kalve (39,68 DE) i 
løsdrift. Der er tale om en ansøgning der kom ind for næsten et år siden, og 
derfor er den stadig beregnet efter DE = dyreenheder og ikke stipladser 
(m2).  
Emissionen fra staldene falder med 1,35 kg N.  
Der bygges ikke nyt.” 
 
De indkomne svar gav ikke anledning til ændringer i tilladelsen. 
 
Offentliggørelse af tilladelsen  
Tilladelsen bekendtgøres ved annoncering på Hørsholm Kommunes 
hjemmesiden og på Miljøstyrelsens hjemmeside: Digital 
MiljøAdministration, der kan findes her: https://dma.mst.dk/ fra 13. august 
2018 med en klagefrist på 4 uger – det vil sige til 10. september 2018. 
 

Klagevejledning  
Tilladelsen kan inden 4 uger efter afgørelsens annoncering, det vil sige 
inden 10. september 2018 påklages til Miljø- og Fødevareklagenævnet.  
Klageberettiget er ansøger, de klageberettigede organisationer, samt 
enhver, der har væsentlig, individuel interesse i sagens udfald jævnfør 
husdyrgodkendelseslovens §§ 84, 85, 86 og 87.  
Hvis du ønsker at klage over denne afgørelse, kan du klage til Miljø- og 
Fødevareklagenævnet. Du klager via Klageportalen, som du finder et link til 
på forsiden af www.nmkn.dk. Klageportalen ligger på www.borger.dk og 
www.virk.dk. Du logger på www.borger.dk eller virk.dk, typisk med NEM-
ID. Klagens sendes gennem Klageportalen til den myndighed, der har 
truffet afgørelsen.  
En klage er indgivet, når den er tilgængelig for myndigheden i 
Klageportalen.   
Der betales et gebyr for klagenævnets behandling af klager. Gebyret er på 
900 kr. for privatpersoner og 1.800 kr. for organisationer. Gebyret 
tilbagebetales, hvis klagesagen føre til ændring eller ophævelse af den 
påklagede afgørelse, klager får helt eller delvist ret i klagen, eller klagen 
afvises på grund af overskreden klagefrist, manglende klagekompetence 
eller at klagen ligger udenfor klagenævnets kompetenceområde.  
Klageberettigede er ansøger, visse organisationer, samt enhver, der har 
væsentlig, individuel interesse i sagens udfald jævnfør 
husdyrgodkendelseslovens§ 84.  

https://dma.mst.dk/
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Miljø- og Fødevareklagenævnet skal som udgangspunkt afvise en klage, 
der kommer uden om Klageportalen, hvis der ikke er særlige grunde til det. 
Hvis du ønsker at blive fritaget for at bruge Klageportalen, skal du sende en 
begrundet anmodning til Hørsholm Kommune. Kommunen videresender 
herefter anmodningen til Miljø- og Fødevareklagenævnet, som træffer 
afgørelse om, hvorvidt din anmodning kan imødekommes.  
 
En klage over en tilladelse efter § 10 eller dispensation efter § 9 i 
husdyrgodkendelsesloven, har som udgangspunkt ikke opsættende 
virkning med mindre Miljø- og Fødevareklagenævnet bestemmer noget 
andet, jævnfør husdyrgodkendelsesloven § 81, stk. 1.  
Hvis der i godkendelsen indgår nyt byggeri i det åbne land, uden 
tilknytning til eksisterende byggeri, med vilkår efter 
husdyrgodkendelsesloven § 27, stk. 1, nr. 2 og § 2 samt § 22, har en 
eventuel klage opsættende virkning, med mindre Miljø- og 
Fødevareklagenævnet bestemmer noget andet.  
Hvis godkendelsen udnyttes selv om der er klaget, sker det på ejers eget 
ansvar og risiko.   
Såfremt afgørelsen påklages, vil dette blive meddelt ansøger.  
Denne afgørelse kan endvidere indbringes for domstolene (søgsmål), 
jævnfør husdyrgodkendelseslovens §90. En eventuel sag skal være anlagt 
inden 6 måneder efter annoncering 
 

Lovgrundlag 
 Husdyrbrugloven: Bekendtgørelse af lov om husdyrbrug og 

anvendelse af gødning m.v. (LBK nr 256 af 21/03/2017) 

 Husdyrgodkendelsesloven : Bekendtgørelse af lov om 

miljøgodkendelse m.v. af husdyrbrug (LBK nr 442 af 13/05/2016) 

 Bekendtgørelse om erhvervsmæssigt dyrehold, husdyrgødning, 

ensilage m.v. (BEK nr 374 af 19/04/2017). 

 Bekendtgørelse af lov om naturbeskyttelse (LBK nr 121 af 

26/01/2017) 

 Miljøstyrelsens digitale Wiki-vejledning (Miljøstyrelsens vejledning 

om miljøgodkendelse af husdyrbrug) på www.mst.dk 

 
Venlig hilsen 

 

  

  
Troels Vastrup 
Civilingeniør 
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Følgende har fået tilsendt udkastet inden meddelelse af 
tilladelsen til kommentering, og efterfølgende orienteret om 
tilladelsen: 
 
Klageberettigede i henhold til Husdyrgodkendelseslovens § 84: 

 Ejer: Stig Jørgensen, Grønnegadevej 1, 2970 Hørsholm, e-mail: 
sj3@mail.tele.dk  

 Miljøstyrelsen, Strandgade 29, 1401 København K, e-mail: 
mst@mst.dk  

 Styrelsen for Patientsikkerhed, Tilsyn og Rådgivning Øst, Islands 
Brygge 67, 2300 København S, e-mail: seost@sst.dk   

 
Enhver med væsentlig individuel interesse (herunder naboer): 

 Jørgen Erik Rundblad, Grønnegadevej 2, 2970 Hørsholm 

 ASKEHAVEGÅRD ApS, Grønnegade 49-51, 2970 Hørsholm 

 Jan Lehn Chahboun, Grønnegade 55, 2970 Hørsholm 
 
Klageberettigede i henhold til Husdyrgodkendelseslovens § 85: 

 Danmarks Fiskeriforening: e-mail: mail@dkfisk.dk  

 Ferskvandsfiskeriforeningen for Danmark; e-mail: 
nb@ferskvandsfiskeriforeningen.dk  

 Arbejderbevægelsens Erhvervsråd: e-mail: ae@ae.dk   

 Forbrugerrådet: fbr@fbr.dk 
 

Klageberettigede i henhold til Husdyrgodkendelseslovens § 86  
Lokale foreninger: 

 Danmarks Naturfredningsforening, Lokalafdeling Hørsholm; e-
mail:  hoersholm@dn.dk   

 
Klageberettigede  i  henhold  til Husdyrgodkendelseslovens  §  87  
landsdækkende  foreninger: 

 Det Økologiske Råd, Blegdamsvej 4B, 2200 København N; e-mail: 
husdyr@ecocouncil.dk  

 Danmarks Naturfredningsforening, e-mail: dn@dn.dk  

 Danmarks Sportsfiskerforbund; e-mail: 
post@sportsfiskerforbundet.dk  

 Friluftsrådet: e-mail: fr@friluftsraadet.dk  

 Dansk Ornitologisk Forening: e-mail: natur@dof.dk  

 Dansk Botanisk Forening, e-mail: dbotf@tele.dk  

 Noah, e-mail: noah@noah.dk  
 

Øvrige 

 Konsulent: Agrovi v. Mette Gold Frederiksen, Industrivænget 22, 
3400 Hillerød, e-mail: mgf@agrovi.dk  

 Museum Nordsjælland, Sdr. Jagtvej 2, 2970 Hørsholm, e-post: 
post@museumns.dk.  
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